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CEFART – CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA 
EDITAL 02/2022 

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE DANÇA 2022-1 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS  
BÁSICO DE DANÇA; PREPARATÓRIO TÉCNICO DE DANÇA; E TÉCNICO 

EM DANÇA 

 

 
✔ Todas as etapas de seleção dos cursos da Escola de Dança serão realizadas entre os 

dias 09 de fevereiro e 30 de março de 2022. 

✔ As etapas de seleção dos cursos serão conduzidas por banca examinadora especial-
mente constituída para este fim, composta por até 4 (quatro) profissionais da área de dança, 
convidados pela FCS e/ou do próprio corpo docente do Cefart.  

 

✔ Todas as informações e links das etapas de seleção estarão divulgados na página do 
Processo Seletivo dentro do site da Fundação Clóvis Salgado 
(https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/). 

 
1 – Curso Básico de Dança: 

Em síntese, as/os candidata(o)s ao curso Básico de Dança realizarão as etapas de seleção 
conforme o cronograma abaixo:  

ETAPAS DE SELEÇÃO  
CURSO BÁSICO DE DANÇA 

ETAPAS  QUEM PARTICIPA  FORMA DE SELEÇÃO  PERÍODO 

1ª etapa: Questionário 
de Saúde (on-line) 

Todos(as) os(as) 
candidatos(as)  

habilitados(as) na 
inscrição 

O questionário deverá 
ser integralmente  

respondido pelo(a) res-
ponsável legal do(a) 
candidato(a) menor de 
18 anos 

Entre 09 e 20 de fevereiro 
de 2022. 

2ª etapa: Prova Prática 
de Técnica em Dança 
Clássica (presencial) 

Candidatos(as) que 
responderam ao 
questionário on-
line (1ª etapa) 

Aula prática de Técnica 
em Dança Clássica 

Entre 03 e 30 de março 
de 2022, conforme cro-
nograma a ser divulgado 
no site da FCS no dia 
25/02. 

✔ A seleção da(o)s candidata(o)s para o curso Básico de Dança consistirá em duas 
etapas, conforme especificado a seguir:  

- 1ª Etapa: Questionário de Saúde (on-line);  

- 2ª Etapa: Prova Prática de Técnica em Dança Clássica (presencial).  

https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/


 
✔ A/O candidata(o) deverá realizar todas as etapas do processo de seleção sob o 

acompanhamento da(o) sua/seu responsável legal.  
 

1a ETAPA – QUESTIONÁRIO ON-LINE: 

✔ Na 1a etapa, o questionário on-line pode ser acessado a partir de quarta-
feira, 09 de fevereiro de 2022, através deste link: 
https://forms.gle/HTh8tZ3fZVjhiH9VA  

 
✔ Caso o questionário não seja respondido até o dia 20 de fevereiro de 2022, o(a) 

candidato(a) estará automaticamente desclassificado para a próxima etapa.  
 

2a ETAPA – PROVA PRÁTICA:  

✔ Na 2ª Etapa, será realizada uma prova prática de dança clássica no período entre os 
dias 03 e 30 de março de 2022, presencialmente nas dependências da Escola de Dança do 
Centro de Formação Artística e Tecnológica, com duração de 1 (uma) hora. Devido ao mo-
mento de instabilidade em função da pandemia do COVID-19, caso as autoridades compe-
tentes suspendam a autorização para realização de atividades presenciais, a prova da 2ª 
Etapa poderá migrar da modalidade presencial para a remota, comunicação que será feita 
com antecedência na página do processo seletivo no site da FCS e também por e-mail a cada 
candidato(a).  

✔ O cronograma com os dias e horários da prova prática (2ª etapa) de cada candi-
data(o) será disponibilizado no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) no dia 25 de fevereiro de 
2022.  

✔ Para a aula prática da 2ª etapa, sugere-se como vestimenta para facilitar a aprecia-
ção da banca avaliadora: roupa justa que permita a visualização do contorno do corpo, col-
lant e meia calça; ou short de malha e camiseta sapatilha de meia ponta e cabelos presos 
em coque.  
  

✔ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: na 1ª Etapa (Questionário on-line) o critério de avalia-
ção será a resposta a todos os itens do instrumento, de forma que toda(os) as/os candi-
data(o)s que responderem ao questionário serão conduzida(o)s para a 2ª etapa. Esta 
etapa tem caráter eliminatório. Para a prova prática da 2ª Etapa, serão distribuídos um to-
tal de 100 (cem) pontos, com base nos critérios listados abaixo:  
 

Competência/Habilidades  Pontuação 

Domínio e consciência do movimento do corpo no espaço  50 

Musicalidade  25 

Expressividade artística  25 

 
✔ A CLASSIFICAÇÃO FINAL obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos 

https://forms.gle/HTh8tZ3fZVjhiH9VA


obtidos por cada candidato(a) na 2ª etapa (Prova Prática).  
 

 
2 – Curso Preparatório Técnico de Dança: 

Em síntese, as/os candidata(o)s ao curso Preparatório Técnico de Dança realizarão as eta-
pas de seleção conforme o cronograma abaixo:  

ETAPAS DE SELEÇÃO  
CURSO PREPARATÓRIO TÉCNICO DE DANÇA 

ETAPAS  QUEM PARTICIPA  FORMA DE SELEÇÃO  PERÍODO 

1ª etapa: Questionário 
de Saúde (on-line) 

Todos(as) os(as) can-
didatos(as)  

habilitados(as) na 
inscrição 

O questionário deverá 
ser integralmente  

respondido pelo(a) 
candidato(a), ou 
seu/sua responsável le-
gal para candidato(a) 
menor de 18 anos 

Entre 09 e 20 de fevereiro 
de 2022. 

2ª etapa: Provas Práti-
cas (presenciais) 

Candidatos(as) que 
responderam ao 
questionário on-line 
(1ª etapa) 

Aulas práticas de Téc-
nica em Dança Clássica; 
e Dança Contemporâ-
nea 

Entre 03 e 30 de março 
de 2022, conforme cro-
nograma a ser divulgado 
no site da FCS no dia 
25/02. 

✔ A seleção da(o)s candidata(o)s para o curso Preparatório Técnico de Dança consis-
tirá em duas etapas, conforme especificado a seguir:  

- 1ª Etapa: Questionário de Saúde (on-line);  

- 2ª Etapa: Provas Práticas de Técnica em Dança Clássica; e Dança Contemporânea 
(presenciais).  

 
✔ A/O candidata(o) menor de 18 anos deverá realizar todas as etapas do processo de 

seleção sob o acompanhamento da(o) sua/seu responsável legal.  
 

1a ETAPA – QUESTIONÁRIO ON-LINE: 

✔ Na 1a etapa, o questionário on-line pode ser acessado a partir de quarta-
feira, 09 de fevereiro de 2022, através deste link: 
https://forms.gle/RLvWnUeMnAJ5NH3G9  

 
✔ Caso o questionário não seja respondido até o dia 20 de fevereiro de 2022, o(a) 

candidato(a) estará automaticamente desclassificado para a próxima etapa.  
 

2a ETAPA – PROVAS PRÁTICAS:  

✔ Na 2ª Etapa, serão realizadas 2 (duas) provas práticas contemplando conteúdos de 
Técnica em Dança Clássica (incluindo sapatilhas de pontas), e Dança Contemporânea. 

https://forms.gle/RLvWnUeMnAJ5NH3G9


✔ As provas práticas serão previamente agendadas e serão realizadas no período entre 
os dias 03 e 30 de março de 2022, presencialmente nas dependências da Escola de Dança 
do Centro de Formação Artística e Tecnológica. O cronograma com os dias e horários da 
prova prática (2ª etapa) de cada candidata(o) será disponibilizado no site da FCS 
(www.fcs.mg.gov.br) no dia 25 de fevereiro de 2022.  

✔ Devido ao momento de instabilidade em função da pandemia do COVID-19, caso as 
autoridades competentes suspendam a autorização para realização de atividades presenci-
ais, a prova da 2ª Etapa poderá migrar da modalidade presencial para a remota, comunica-
ção que será feita com antecedência na página do processo seletivo no site da FCS e também 
por e-mail a cada candidato(a).  

✔ A duração total da 2ª etapa será de até 03 (três) horas, sendo todas as práticas rea-
lizadas no mesmo dia, de forma subsequente. Na abertura da aula, haverá conferência de 
documentos da(o)s candidata(o)s. No dia e horário agendado para sua prova prática, a/o 
candidata(o) deverá apresentar-se com pelo menos 05 minutos de antecedência.  

✔ Para a aula prática da 2ª etapa, os(as) candidatos(as) devem apresentar-se trajando 
roupa justa que permita a mobilidade corporal e visualização pela banca avaliadora. Como, 
por exemplo, collant e meia-calça ou calça de malha e camiseta. Nos pés: sapatilhas de meia-
ponta ou pés descalços/meias. 

✔ Para a prova de Técnica em Dança Clássica as/os candidata(o)s deverão levar as sa-
patilhas de ponta. Os cabelos devem estar presos, por exemplo, em coque.   
  

✔ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: na 1ª Etapa (Questionário on-line) o critério de avaliação 
será a resposta a todos os itens do instrumento, de forma que toda(os) as/os candidata(o)s 
que responderem ao questionário serão conduzida(o)s para a 2ª etapa. Esta etapa tem ca-
ráter eliminatório. Para a prova prática da 2ª Etapa, serão distribuídos um total de 200 pon-
tos, e realizada a média de pontos das duas provas para o resultado final da segunda etapa, 
totalizando 100 (cem) pontos no fechamento desta nota:  
 

Competência/Habilidades Pontuação 

Aula de Técnica em Dança Clássica 100 

Aula de Dança Contemporânea 100 

 

✔ A CLASSIFICAÇÃO FINAL obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos 
obtidos por cada candidato(a) na 2ª etapa (Prova Prática).  

  



 

 
3 – Curso Técnico em Dança: 

Em síntese, as/os candidata(o)s ao curso Técnico em Dança realizarão as etapas de sele-
ção conforme o cronograma abaixo:  

ETAPAS DE SELEÇÃO  
CURSO TÉCNICO EM DANÇA 

ETAPAS  QUEM PARTICIPA  FORMA DE SELEÇÃO  PERÍODO 

1ª etapa: Questionário 
de Saúde (on-line) 

Todos(as) os(as) can-
didatos(as)  

habilitados(as) na 
inscrição 

O questionário deverá 
ser integralmente  

respondido pelo(a) 
candidato(a), ou 
seu/sua responsável le-
gal para candidato(a) 
menor de 18 anos 

Entre 09 e 20 de fevereiro 
de 2022. 

2ª etapa: Provas Práti-
cas (presenciais) 

Candidatos(as) que 
responderam ao 
questionário on-line 
(1ª etapa) 

Aulas práticas de Téc-
nica em Dança Clássica; 
Dança Contemporânea; 
e Apresentação e Solo. 

Entre 03 e 30 de março 
de 2022, conforme cro-
nograma a ser divulgado 
no site da FCS no dia 
25/02. 

✔ A seleção da(o)s candidata(o)s para o curso Técnico em Dança consistirá em duas 
etapas, conforme especificado a seguir:  

- 1ª Etapa: Questionário de Saúde (on-line);  

- 2ª Etapa: Provas Práticas de Técnica em Dança Clássica; Dança Contemporânea; e  
Apresentação de variação coreográfica em formato Solo (presenciais).  

 
✔ A/O candidata(o) menor de 18 anos deverá realizar todas as etapas do processo de 

seleção sob o acompanhamento da(o) sua/seu responsável legal.  
 

1a ETAPA – QUESTIONÁRIO ON-LINE: 

✔ Na 1a etapa, o questionário on-line pode ser acessado a partir de quarta-
feira, 09 de fevereiro de 2022, através deste link: 
https://forms.gle/Bj8eAfg5dfgyUSiz6  

 
✔ Caso o questionário não seja respondido até o dia 20 de fevereiro de 2022, o(a) 

candidato(a) estará automaticamente desclassificado para a próxima etapa.  
 

2a ETAPA – PROVAS PRÁTICAS:  

✔ Na 2ª Etapa, serão realizadas 3 (três) provas práticas contemplando conteúdos de 
Técnica em Dança Clássica (incluindo sapatilhas de pontas); Dança Contemporânea; e Apre-
sentação de variação coreográfica em formato Solo. O objetivo das provas práticas é avaliar 

https://forms.gle/Bj8eAfg5dfgyUSiz6


as potencialidades e habilidades técnicas, criativas e reflexivas do(a) candidato(a), sua ex-
pressão corporal, ritmo, coordenação e sua relação com o aprendizado em grupo.  

✔ As provas práticas serão previamente agendadas e serão realizadas no período entre 
os dias 03 e 30 de março de 2022, presencialmente nas dependências da Escola de Dança 
do Centro de Formação Artística e Tecnológica. O cronograma com os dias e horários da 
prova prática (2ª etapa) de cada candidata(o) será disponibilizado no site da FCS 
(www.fcs.mg.gov.br) no dia 25 de fevereiro de 2022.  

✔ Devido ao momento de instabilidade em função da pandemia do COVID-19, caso as 
autoridades competentes suspendam a autorização para realização de atividades presenci-
ais, a prova da 2ª Etapa poderá migrar da modalidade presencial para a remota, comunica-
ção que será feita com antecedência na página do processo seletivo no site da FCS e também 
por e-mail a cada candidato(a).  

✔ A duração total da 2ª etapa será de até 04 (quatro) horas, sendo todas as práticas 
realizadas no mesmo dia, de forma subsequente. Na abertura da aula, haverá conferência 
de documentos da(o)s candidata(o)s. No dia e horário agendado para sua prova prática, a/o 
candidata(o) deverá apresentar-se com pelo menos 05 minutos de antecedência.  

✔ Para a aula prática da 2ª etapa, os(as) candidatos(as) devem apresentar-se trajando 
roupa justa que permita a mobilidade corporal e visualização pela banca avaliadora. Como, 
por exemplo, collant e meia-calça ou calça de malha e camiseta. Nos pés: sapatilhas de meia-
ponta ou pés descalços/meias. Para a prova de Técnica em Dança Clássica as/os candi-
data(o)s deverão levar as sapatilhas de ponta. Os cabelos devem estar presos, por exemplo, 
em coque.  

✔ Para a última parte da prova prática, da apresentação do Solo, a/o candidata(o) po-
derá escolher livremente uma apresentação de dança clássica, contemporânea ou outros 
estilos de dança, podendo ser autoral ou não, e que tenha duração máxima de 2,5 minutos. 
Para esta apresentação solo, a/o candidata(o) deverá levar a mídia (pen drive, celular ou 
CD) com a trilha da coreografia.   
  

✔ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: na 1ª Etapa (Questionário on-line) o critério de avaliação 
será a resposta a todos os itens do instrumento, de forma que toda(os) as/os candidata(o)s 
que responderem ao questionário serão conduzida(o)s para a 2ª etapa. Esta etapa tem ca-
ráter eliminatório. Para a prova prática da 2ª Etapa, serão distribuídos um total de 300 pon-
tos e realizada a média de pontos das três provas para o resultado final da segunda etapa, 
totalizando 100 (cem) pontos no fechamento desta nota: 
  

Competência/Habilidades  Pontuação 

Aula de Técnica em Dança Clássica  100 

Aula de Dança Contemporânea  100 

Apresentação Solo de livre escolha da(o) candidata(o)  100 

 

✔ A CLASSIFICAÇÃO FINAL obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos 
obtidos por cada candidato(a) na 2ª etapa (Prova Prática).  

 


